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Cidade
NOTAS E NOTÍCIAS
BAZAR SOLIDÁRIO

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 20 de julho de 1930, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.
PIQUENIQUE
Deverá chegar hoje a esta cidade uma grande caravana
composta de uns 30 a 50 automóveis, com excursionistas da
vizinha e fidalga cidade de Sorocaba, os quaes vêm fazer um
animadíssimo convescote ou piquenique na fazenda do sr.
Firmo Vieira de Camargo, que gentilmente cedeu o local à
beira do Rio Guarapó. O recanto escolhido é muito pitoresco
e agradável e certamente proporcionará maior satisfação aos
distinctos sorocabanos. A direcção deste grandioso e bem
organizado convescote está a cargo do dr. José Carlos de
Salles Gomes, filho do dr. Salles Gomes, um dos grandes
vultos bemfeitores desta terra. E segundo estamos informados, depois do piquenique, haverá hoje à noite, no Club
Tatuhyense, um esplêndido baile, com um magnífico “Jazz
Band” de Sorocaba.
EM PROL DOS VELHINHOS
A sra. Totota G. Vanni e senhoritas Mitha de Campos e
Thereza Vanni estão empenhadas em angariar donativos para
os pobres velhinhos internados no Asylo São Vicente de
Paulo. É uma iniciativa muito acertada e feliz, porquanto elles
se acham necessitados de agasalhos e roupas. Esse gesto
louvável e muito humano deve ser acolhido com rara sympathia
pela nossa sociedade christã e caritativa. Esperamos que as
angariadoras de donativos aos humildes asylados de São
Vicente de Paulo não encontrem obstáculo algum e possam
levar o necessário conforto àquelles que só esperam dos
corações generosos e bons.
CHÁ DANSANTE
Patrocinada por uma commissão composta de distinctas
senhoras e senhorinhas e estimados jovens da sociedade,
effectuar-se-á no próximo sabbado, 26 do corrente, um
esplêndido chá dansante no Clube Recreativo. Essa noitada
é promovida em benefício da Festa de São Roque deste anno,
a cargo do nosso amigo José Picchi, que muito se vem
esforçando para dar à festividade o mais deslumbrante realce.
VIAJANTES
Regressou há dias do visinho Estado do Paraná, onde foi
á cidade do Rio Negro, em visita ao seu genro e filha, o nosso
prestante amigo José de Medeiros, correcto funccionario
municipal de Tatuhy. Aquelle nosso amigo foi attender a sua
filha, d. Ismênia de Medeiros Chichôrro, esposa do dr.
Chichôrro Netto, Juiz de Direito daquella cidade e ex-promotor
público desta Comarca. D. Ismênia foi há dias submettida a
melindrosa operação, estando já restabelecida, graças aos
cuidados de profissionaes illustres e ao amparo e conforto das
suas mais distinctas amigas do logar. Aproveitando o ensejo,
o sr. José de Medeiros, em companhia de seu genro, visitou
também a cidade de Mafra, no Estado de Santa Catharina.
Falando com o sr. José, fomos sabedores de que elle veio
encantado com essa excursão, não apenas por ver o conceito
em que é tido naquelles logares o seu genro, como pelo trato
cavalheiresco com que foi recebido naquellas paragens que
visitou, sempre cercado da admiração e gentileza daquella
gente civilisada e boa.
SANTA CASA
Em assembléa effectuada na Santa Casa, no dia 6 do
corrente mez, foi autorizado o seu provedor, sr. Firmo Vieira
de Camargo, a vender ou hypothecar alguns dos prédios
pertencentes àquella instituição de caridade, afim de que
possa a directoria resgatar vários títulos que se acham em
banco, cujas contínuas reformas oneram a sociedade. Não
podia ser melhor a deliberação da assembléa, visto como o
estado financeiro da Santa Casa é excellente. Muito bem
montada, tem um patrimônio de cerca de 500 contos de réis
e deve apenas cento e poucos contos. Além disso, a sua
directoria, esforçada como é, está conseguindo augmento de
sócios e conta receber ainda muitos auxílios em dinheiro,
promettidos por pessoas bemfazejas desta e de outras
localidades.
NOVO PROJECTO
Estando em péssimo estado a frente da Capella do
Rosário, velho templo de nossa cidade, o revmo. sr. Vigário da
Parochia vae nomear uma commissão para obter auxílio
popular, afim de que se possa erguer um frontespício moderno
em tão agradável templo, dedicado à Virgem do Rosário.
Opportunamente publicaremos os nomes dos componentes
dessa commissão, que será presidida pelo revmo. Padre
Canto. De facto, essa Capella exige uma transformação
radical, em vista de estar collocada em uma praça que, dia a
dia, recebe importantes melhoramentos municipaes.

No mês de novembro, haverá um bazar solidário da
MMartan na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Tatuí. Parte da renda será destinada à instituição.
O evento ocorre no sábado (7), das 9 às 16 horas, e domingo
(8), das 9 às 13 horas. A APAE está localizada na Avenida
Dr. Olavo de Souza, s/nº, no Jardim Lucila.

RODA DE VIOLEIROS
Neste domingo (25), a partir das 13 horas, a Rádio
Notícias AM, de Tatuí irá transmitir ao vivo, direto do Lar São
Vicente de Paulo, o programa “Roda de Violeiros”, com
apresentação do radialista Helinho Beijo Frio. Entre as
atrações, estão cururueiros e violeiros, além de cantores e
duplas sertanejas da cidade e região.

ESTUDO DO EVANGELHO
Estão abertas nas secretarias paroquiais de Tatuí as
inscrições para o “Estudo do Evangelho de João”, que será
ministrado nos dias 14 e 15 de novembro, pelo padre
Shigeyuki Nakanose. No sábado (14), o estudo ocorrerá das
19h30 às 22 horas, e no domingo (15), das 8 às 12 horas, na
Paróquia de Nossa Senhora das Graças, na Vila Dr. Laurindo.

CICLO DE PALESTRAS
Nos dias 6 e 18 de novembro, a Cooperativa de Consumo
(Coop) promoverá em Tatuí seu ciclo de palestras gratuito e
oferecerá cursos para as festividades de fim de ano, onde os
participantes irão aprender a preparar tortas, doces e enfeites. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas
pelo fone: 0800-772-2667. Os cursos serão ministrados na
unidade da Rua 11 de Agosto, nº 3.045.

RECITAL DE TROMPETE
Dia 5 de novembro, às 19 horas, no Salão Villa-Lobos, na
Rua São Bento, nº 415, o aluno de trompete Mário César
Santos apresenta recital de conclusão de curso no Conservatório de Tatuí, sob a orientação do professor Marcelo Costa.
O recital terá entrada franca e participação especial de
músicos convidados.

CONCERTO DA
SINFÔNICA JOVEM
Na quarta-feira (28), no Teatro Procópio Ferreira, a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí recebe
quatro vencedores do concurso interno “Jovens Solistas” em
concerto especial. A apresentação acontece às 20h30, com
ingressos gratuitos. A orquestra será regida pelo maestro
Juliano de Arruda Campos.

RECITAL DE FLAUTA
As alunas Camila Vieira de Almeida e Ariane Roseiro,
ambas do Conservatório de Tatuí, orientadas pelo professor
Otávio Blóes, irão se apresentar em recitais de formatura no
curso de flauta transversal nos próximos dias 28 e 29,
respectivamente. Os recitais serão no Salão Villa-Lobos, na
Rua São Bento, nº 415, com entrada franca.

BATERIA E GUITARRA
Os alunos Paulo Elvis, de bateria, e Paulo Borges, de
guitarra, fazem apresentação conjunta de formatura em seus
respectivos cursos da área de MPB & Jazz do Conservatório.
A apresentação terá entrada franca e ocorre no próximo dia
18 de novembro, no Salão Villa-Lobos, na Rua São Bento, nº
415.

FORMATURA DE GUITARRISTA
O aluno Daniel Bortolini Barilli, do Conservatório, apresenta-se em show de formatura no dia 17 de novembro, terçafeira, às 19 horas, no Salão Villa-Lobos, na Rua São Bento,
nº 415, com entrada franca. Daniel apresentará, nesta ocasião, obras de “Começo”, seu trabalho de música instrumental.

SINDICATO PROMOVE CURSO
DE TRATAMENTO DE MADEIRA
O Sindicato Rural de Tatuí,
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR/SP), inscreve interessados em participar do “Curso de
Tratamento de Madeira – Substituição de Seiva”. Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos. O curso ocorrerá
dias 5 e 16 de novembro, das 8
às 17 horas, no Sindicato Rural.
Durante este curso, os parti-

cipantes irão conhecer a importância do tratamento da madeira, os agentes causadores de
danos, as características da
madeira para tratamento, a condução da seiva nas plantas, os
métodos de tratamento de madeira e o tratamento de mourões
de eucalipto pelo método de
substituição de seiva. Maiores
informações e inscrições através do fone: (15) 3251-4320.

GRUPO TEATRAL DO
CONSERVATÓRIO SE APRESENTA
NO PROJETO CONEXÕES

RESTAURANTE
EM FAMILIA
Prato feito - marmitas
marmitex a partir de

R$

8,49
DISK ENTREGA

3251-3044 - 9.9789-3553
(Não cobramos taxa na área central)

AV. SALLES GOMES, 275

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO - FONE: 3305-6674

Nesta sexta-feira (23), às 20
horas, no Teatro “Cultura Inglesa”, em São Paulo, o Grupo de
Teatro Jovem do Conservatório
de Tatuí apresenta o espetáculo
“Remoto”, de Stef Smith, com a
direção de Marcos Caresia. A
montagem integra o Projeto Conexões de Teatro, realizado conjuntamente pelo British Council,
Cultura Inglesa, National Theater
de Londres, Escola Célia Helena e Colégio São Luís.
O Conservatório de Tatuí é
uma das treze instituições que
participa do “Projeto Conexões”,
que tem por objetivo “incentivar o
teatro feito por jovens e para jovens”. Os grupos participantes
foram selecionados em abril e
passaram por um intenso processo de aprendizagem. O Teatro “Cultura Inglesa” localiza-se

na Rua Deputado Lacerda Franco, nº 333, na Capital. A entrada
é gratuita.
FORMATURA
A cantora Mônica Morais, que
conclui o curso de canto popular
no Conservatório de Tatuí, irá
apresentar um show de formatura na terça-feira (27), às 19
horas, no Salão Villa-Lobos, na
Rua São Bento, nº 415. Com a
orientação e coordenação das
professoras Ana Malta e Érica
Masson, ela terá o acompanhamento dos músicos Adriano
Martins (contrabaixo), André Marques (piano e arranjos), Conrado
Bruno Oliveira (trombone), Diego
Garbin (trompete/flugelhorn),
Henrique Rossetto (bateria),
Rafael Chieffi (percussão) e
Rodrigo Parente (sax tenor/flauta).

HORIZONTAIS:
1- Combatente americano
(fuzileiro naval) – Instrumento
cortante – Ofertar. 2- Levantar –
(Luiz ...) Ex-secretário da Presidência da República – Já foi o
principal executivo da Rede
Globo. 3- Pequeno pássaro –
Haste de válvula, em motor de
explosão – (Anderson ...) Exministro dos Transportes. 4Nota musical – Censura jocosa – Consoante que pode ser
dobrada. 5- Ficar bom de saúde – Organização criminosa italiana. 6- (... Brizola) O fundador
do PDT – Feiticeiro – Juan
Carlos, da Espanha, por exemplo. 7- Grande rio da Ásia –
Cantor que interpreta músicas
sertanejas e românticas – Sigla do Rio Grande do Norte. 8Categoria do Oscar de Adrien
Brody (pelo filme “O Pianista”)
– (... de segurança) Equipamento do carro, de uso obrigatório – Estado brasileiro que é
grande produtor de borracha.
9- Laço apertado – Helicóptero
usado pelos americanos em
ataques – Já subiu no governo
Dilma. 10- Apelido feminino –
Luta, briga, combate – (... Orth)
Uma atriz. 11- Capital de um
país do Golfo Pérsico – (Alberto
...) Jornalista brasileiro. 12(Sean ...) Ator do filme “O Pagamento Final” – Escondida –
Sigla da Bahia. 13- Porca nova
– Fiasco, gafe – Sigla: Produto
Interno Bruto. 14- Outro nome
da Irlanda Independente – (...
Coelho) Autor do romance
“Onze Minutos” – cidade gaúcha. 15- Sigla do antigo Instituto do Açúcar e do Álcool – Parte
da planta – “Paraíso” ou “Viver
a Vida”.

VERTICAIS:
1- Arma usada pela Rússia
nos ataques à Síria – Erva que
aromatiza licores – Norma escrita. 2- Um fruto com poder
energético – Terreiros de escravos – Correia que prende as
patas dos animais. 3- A rede
estatal italiana de TV – Vontade
de dormir – Árvore que produz
a pinha. 4- Seguir – (... Bullock)
Atriz do filme “Amor à Segunda
Vista” – Ser, indivíduo. 5- Cada
corrida no Jóquei – Completo.
6- Aviso oficial, que se afixa em
lugares públicos ou divulga
pela imprensa – Tombar – Pá.
7- Ligar – Maneira de dizer ou
falar – Grito de dor. 8- (Dona ...)
Personagem de Jorge Amado
– Choradeira de criança – (Osvaldo ...) O cientista que
erradicou a febre amarela no
Rio de Janeiro. 9- Sigla do Acre
– Apreciador – Relativo a dois.
10- Órgão de espionagem dos
Estados Unidos – Diferença
entre o valor do dólar no mercado oficial e no paralelo – (...
Nascimento) O cantor e compositor que gravou o CD “Pietà”.
11- (Daniel ...) O criador de
“Robinson Crusoe” – (popular)
A refeição da noite. 12- Porto da
Itália – Prêmio – Quatro, em
algarismos romanos. 3- Dar o
tom de ouro a – Apelido de
Cristina – Prefixo: antes. 14Diante de – (Comédia de ...)
Peça de Shakespeare – (Pedro
...) O apresentador do “Big
Brother Brasil”, da Rede Globo.
15- O estado governado por
“Pezão” – Forma reduzida de
cinema – (... Saudita) País aliado dos EUA e Inglaterra na
guerra contra o Iraque.

SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 17/10/2015 - (A.M.)
HORIZONTAIS: 1- Basra, Sam,
capuz. 2- Ivo, diário, caso. 3- Lá,
golfinho, tal. 4- Bulha, ciumada. 5Califa, orixá. 6- Lado, meã, Icó. 7Ócio, Justiça, vá! 8- Ler, partido, rol.
9- Ou, chorado, mole. 10- Sri, Ono,
cose. 11- Sueli, míssil. 12- Rodrigo,
Tatuí. 13- Ele, Portugal, OS. 14Nana, raspar, mas. 15- Areia, lei,
Anita.

VERTICAIS: 1- Bilac, olor, rena.
2- Ava, Alceu, solar. 3- Só, Blair,
Sudene. 4- Guido, crer, ai. 5- Adolfo,
Philip. 6- Ilha, jaó, Igor. 7- Safa,
murro, oral. 8- Ari, pestana, TSE. 9MinC, atido, tupi. 10- Ohio, ido, maga.
11- Ouriço, cítara. 12- AC, mica,
Mosul. 13- Pataxó, Rossi, Mi. 14Usada, vôlei, Pat. 15- Zola, Vale,
Lessa.

